
 

 

 

AB Haabets ordinære generalforsamling den 27. april 2022 
Dagsordenens punkt 7. Forslag fra medlemmerne 
 

23. april 2022  Forslag om videoovervågning 

Forslagsstiller: 

Jan Madsen,  

Amagerbrogade 10 

 Forslag om videoovervågning.  

Som i ved har jeg personligt været ude for nogle ubehagelige episoder her på 

det sidste og det ville havde været lettere at finde gerningsmanden, hvis der 

havde været overvågning. I følge politiet må man ikke overvåge ud over privat 

grund, hvorfor jeg ikke har sat noget op selv, men som jeg forstår det må man 

gerne overvåge i Andelsforening, hvis der er flertal for det.  

Begrundelse og uddybning: 

Min tanke med overvågningen er som følger 

1. Et kamera ved porten. Ofte er beder jeg 'sigøjnere' om ikke at gennemrode 

vores skraldespande og efterlade deres ejendele. 

2. Cykelkælderen. Desværre har jeg læst flere opslag omkring hærværk eller ty-

veri af cykler fra vores cykelkælder. Hvis man vil stjæle, så stjæler man men så 

ville man kunne hjælpe politi og evt efterforskning. 

3. Bagtrapper og fortrapper. Som nævnt har jeg været ude for nogle episoder 

hvor der har været adgang til fortrappen eller bagtrappen. Min tanke her er et 

enkelt kamera så man kan se hvem der kommer ind i bygningen. Jeg læste et 

(måske flere) opslag om at der også har været hjemløse på vore loftrum. 

 

Bestyrelsens  

bemærkninger  

og indstilling 

 Bestyrelsen er enig i ønsket om, at her skal være sikkert og godt. Men det er også 

vigtigt med proportionerne. I Haabet er vi ligeså mange som i en mellemstor 

landsby. Og selvom der både er eksempler på cykeltyveri, hærværk og indbrud, er 

foreningen generelt et trygt sted at bo, hvor vi er søde mod hinanden, og her er 

ikke omfattende hærværk, vold eller bandekriminalitet.  

Forslaget vil betyde, at der skal opsættes minimum 35-40 kameraer, hvor data 

skal gemmes sikkert. Det er vidtgående at etablere TV-overvågning af arealer, 

hvor vi alle færdes. Man vil kunne se 30 dage tilbage i tiden, hvem af os, der er 

gået ind og ud hvornår, og hvem vi fulgtes med.   

Lovgivningen sigter på belastede boligområder og kræver tilladelse fra politiet. 

Bestyrelsen synes ikke, at det er et godt signal og er meget tvivl om, hvorvidt der 

kan opnås tilladelse.  

Det fremgår ikke af forslaget, hvad det vil koste, hvem der må se billederne, og 

hvordan man sikrer, at lovgivningen holdes. Derfor er det svært at tage endelig 

stilling til forslaget lige nu, men vi kan godt tale principielt om det, og foreslår, at 

sagen behandles i 3 trin.  

1) GF tager stilling til, om det er en god ide med overvågning af porten, alle 

fortrapper, bagtrapper og cykelkældre.  

2) Hvis der er flertal for forslaget, undersøger bestyrelsen sammen med advo-

kat, politi mv. om det vil være lovligt/muligt. Pengene til forundersøgelsen ta-

ges fra den normale drift af foreningen.  

3. Hvis videoovervågningen kan gennemføres lovligt, udarbejdes et detaljeret 

beslutningsforslag til næste generalforsamling inklusive budget.  

 

 

FORSLAGET KAN OGSÅ SES PÅ HJEMMESIDEN WWW.ABHAABET.DK 


